Næringsvennlig region
Kunnskapsmøte Byregionprogrammet – nettverkssamling Ålesund 23.03.2017

Målsetting med økta
Dere skal sitte igjen med:
- Kunnskap som oppfattes som relevant og nyttig i arbeidet med å gjøre
sine regioner mer næringsvennlige - Inspirasjon til å sette i gang prosesser i egen region
- Innsikt i verktøyet Næringsvennlig region

Kort om kjøreplan
Tid

Tema

09.15

Temainnledning – v/Torbjørn Wekre, Distriktssenteret

09.30

Konseptet Næringsvennlig Region v/Ingvill Flo , prosjektleder PWC

10.00

Fosenpiloten v/Torun Bakken – utviklinngsleder Fosen Regionråd

10.20

Namdalsregionens arbeid med å bli mer næringsvennlig v/Ragnar Prestvik, prosjektleder

10.30

Kort intro til gruppearbeidet

10.35

Kaffepåfyll og en liten benstrekk

10.45

Gruppearbeid ved bordene

11.15

Oppsummering gruppearbeid i plenum

11.25

5 min til avrunding - veien videre

Verktøyet næringsvennlig region (NVR)
• Introduksjon av NVR på samlingen i ByR i Tromsø, ref. Johannes Skaar
• Konseptutvikling + pilot Fosen
– Styringsgruppe med STFK, NTFK, IN, Distriktriktssenteret
• NVR tilbys:
a) omstillingsområder /regional omstilling
b) deltakende kommuner/regioner i ByR-programmet
c) andre kommuner i samarbeid om næringsutvikling

• Verktøyet er egnet for å realisere strategier og planer i ByR- «Fra
kommunal til regional næringsutvikling».
• NVR er et krevende verktøy med stor grad av involvering i både
forstudien, forprosjektet og krever god politisk forståelse av ekstern
rådgiver/prosjektledelse.
• Innovasjon Norge lanserer NVR ca. 1. mai og finnes da tilgjengelig på
web: regionalomstilling.no
• Innovasjon Norge medfinansierer NVR overfor omstillingsområder, men
har ikke anledning utover det til andre som ønsker å ta det i bruk. Andre
finansieringskilder: fylkeskommunen, regionråd,

Spørsmål (ett spørsmål pr. bord)
A: Med bakgrunn i erfaringer fra egen byregion; hva mener dere er kritiske
suksessfaktorer for å utvikle en næringsvennlig region?
B: I rollen som næringsutvikler; på hvilke områder leverer vi som byregion pr. i
dag ikke gode nok tjenester overfor næringslivet?
C: Næringslivet viser gjerne til at det offentlige virkemiddelapparatet er lite
oversiktlig, og at det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for
bistand i bedrifts- og næringsutviklingssaker. Kom med konkrete ideer til hva
som kan gjøres innenfor byregiongrensene for at næringslivet skal oppleve en
forbedring.
D: Ta utgangspunkt i det presenterte konseptet næringsvennlig region; er det
noe dere savnet? Forslag til forbedringer/endringer ?

